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Projekt pro měření a sběr dat 

• Běžící projekt II 
• Oddělení: SL a Kalcinace 

 

• Název projektu: Krystalizace měření a sběr dat  

 

• Předpoklad ukončení: červen 2018 

 

• Záměr projektu: 

• Osazení měřidel na krystalizaci 

• Sběr dat pro následný projekt BIG DATA 

 

• Přínos projektu: 

• Pochopení technologie  

• Řízení technologie z Centrálního velínu 

• Zlepšení kontroly parametrů 
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Technologie a osazení měřidel  
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Data z měřidel v tabulce 

Teploty 
Tlaky 
Pozice ventilů v %, průtok 
Koncentrace složek lázně (kyseliny, plynu atd) 
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Následné využití dat pro projekt 

• Běžící projekt  
• Oddělení: Oddělení Spřádací lázně 

 

• Název projektu: BIG DATA – Prediktivní model spřádací 
lázně (209) 

 

• Předpoklad ukončení: Q4/2019 

 

• Záměr projektu: Cílem tohoto projektu je vytvoření modelu 
okruhu spřádací lázně, který bude počítat koncentrace klíčových 
látek a předpovídat jejich hodnoty v blízké budoucnosti. 

 

• Přínos projektu: Zvýšení kvality a snížení spotřeby energie 
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Očekávaný přínos před a po aplikaci 

Informace z prediktivního modelu,  bude počítat koncentrace 
klíčových látek a předpovídat jejich hodnoty v blízké 
budoucnosti. 
Změny dávkování se projeví až po cca 30 minutách, s tímto 
výpočtním modelem budeme vědět jak. 
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              Děkuji za pozornost 
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Příležitosti průmyslu 4.0 v GB 
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Příležitost pro průmysl 4.0 

Připojením strojů získáme: 
Sledování provozu strojů online 
Komunikace informací strojů se systémem a mezi sebou 
 
Online data výstup pro: Výrobní úsek 
    Údržbu 
    Plánování, logistiku 
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Příklad komunikace 

• Zadáním požadavků zákazníka do výroby vznikne potřeba: 

• 1)Na druh vstupní suroviny 

• 2) Změna objemu ve výrobě 

• 3)Přestavbu strojů v přesně stanovený čas 

• 4)změna druhu balení 

• Atd. 

 

• Tyto informace budou sdíleny mezi stroji prostřednictvím 
řídícího systému s ohledem na zpoždění v technologiích  

 

• Pul systém 
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Možnosti sledování dat 

Centrální velín, místo pro sledování chodu a vizualizace výroby 
z jednoho místa. 
 
Další přínos pro: Plánování výroby  MRP 
   Sledování operátorů přihlášených na 
stroje, spojení s  docházkový systémem  
   Report OEE (Overall Equipment 
effectivness) 
   Produkční čas,  

   Čas na změnu výroby (přestavby)  
   Čas na pravidelný servis čištění mazání 
   Čas pro velkou údržbu dle moto-hodin  
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• Nedostatečné pochopení budoucího přínosu  

• Nejasně definovaný cíl 

• Nereálné časové plány 

• Neadekvátní nebo nekompetentní zdroje 

• Nesprávně identifikovaná kritická cesta 

• Neangažovanost členů týmu a nedostatečně sledované dílčí 

MILESTONES 

• Špatně ošetřené smluvní vztahy s dodavateli (termíny, rozsahy apod.) 

• Změny cílů nebo zdrojů v průběhu zavádění 

• Konflikty mezi odděleními, neochota spolupracovat 

 

Hrozba 
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              Děkuji za pozornost 


